
المحصول االستراتیجي للسیاسة األمریكیة في العالم العربي
جامعة بشار- ربـحـي                          كلية العلوم والتكنولوجيا  ادمحم: األستاذ

هاماكتانيكسونريتشارداألسبقاألمريكيالرئيسأصدر)م1992(العشرينالقرنمنالتسعينياتمطلعيف
ياربعداألمريكيةاخلارجيةللسياسةفيهنظّرالذي)الساحنةالفرصة(:عنوانحتت طارحااالشرتاكياملعسكرا
تتستطيعكيف:األمهيةغايةيفسؤاال ؟العاملقيادةاملتحدةالوال

تإن(:قائالالدويلالقرارصناعةيفأمريكاتعتمدهالذياملرجعياإلطارحدد،السؤالهذاعنلإلجابة للوال
الأمريكاوإن،احلساسةواملصاحلاحليويةواملصاحلاإلسرتاتيجيةاملصاحل،العامليفمصاحلثالثاألمريكيةاملتحدة
احلساسةمصاحلهاديدعندأما،واحليويةاإلسرتاتيجيةمصاحلهاديدعندالعسكريةالقوةاستخداميفتتواىن
ا احلديثالسياسيللتاريخاستقرائهويف،)واإلعالميةواالقتصاديةالدبلوماسيةالضغوطاستخدامعلىتعملفإ

يستدعيماذلك.احلكممعركة:الثانيةوااليدولوجيامعركةاألوىل:أساسيتنيمعركتنيختوضالشعوبأنخلص
.األمريكيةالرؤيةيوافقمباخصوصاالعربيةواملنطقةالعامللصياغةاملعركتنيهاتنيلتوظيفعمليةإسرتاتيجية

املنطقةيفاملصاحلهذهمنياستطاعتوكيف؟العربيةاملنطقةيفاألمريكيةاملصاحلهياملنظور،ماهذامنانطالقا
رهيماهذا؟يومناإىلالثانيةاحلربايةمنذالعريبالعامليفاألمريكيةالسياسةحققتهالذيوما؟ تركتهااليتاآل

.؟العريبالعامليفاألمريكيةالسياسة
السالممقابلاألرضخطة-1

تاهتمت إسرائيلدولةإعالنقبيلالثانيةالعامليةاحلربايةمنذكبريبشكلالعريبلعاملاملتحدةالوال
ملصاحلهاوطبقا،الصهيونيةللحركةفلسطنيأرضبريطانيامبوجبهسلمتالذيبلفورلوعدتطبيقا1948

احلضاريالدوروإبعادالنفطاستغاللوإسرائيلأمنضمانيفاملتمثلةالعريبالعامليفواحليويةاإلسرتاتيجية
والسكاينبثقلهامصرخراج1978سنةديفيدكامباتفاقيةيفيتحققاسرتاتيجياجنازأولكانلإلسالم،

سياسيةخنبةأول،وظهوراإلسرائيلي–العريبالصراعمعادلةمنإسرتاتيجي-اجليووموقعهااحلضاريدورها
انالسياسيةالواقعيةنظريةحتتإسرائيلمعلتطبيعتؤمنوفكرية الوقتيف،القوىموازيناختاللملنطقواالر
علىواالشرتاكيةوالليرباليةاإلسالميةاإليديولوجيةالتياراتبنيحادااستقطاالعربيةاملنطقةفيهتشهدكانتالذي

األحالفبتشكيلاملتميزةالباردةاحلربأجواءيفاحلديثةالوطنيةالدولةوبناءوالدميقراطيةالتنميةحساب
البيتداخلواليساراليمنيبنياحلضاريوالسباقالفضاءوغزوالتسلححنووالسباقوالعسكريةاالقتصادية

.األمريكيةوالقارةاألورويب
الدويلالنظامبروزيفاألقوىالدافعكانالعشرين،القرنمنالثمانياتأواخريفالسوفيايتاالحتادسقوطلكن

الفسجالذياجلديد السياسة،روجتاملرحلةهذهمعتتماشىجديدةسياسيةأجندةلرتتيباألمريكيةلإلدارةا
جورجيايفالشعبيةالثوراتبدعماالشرتاكيةالشرقيةأورويفاإلنسانوحقوقوالدميقراطيةاحلريةلنشراألمريكية

توكرواتيا التحريرمنظمةبنيالسريةاملفاوضاتعمليةالعريبالعامليفانطلقتحنييف،السوفيايتاالحتادومجهور
تفاقاملعروفاملبادئإطاراتفاقلتتويجللسالممدريدمبؤمترمرورام1988سنةالصهيوينوالكيانالفلسطينية

السلطةأيالذايتاحلكمسيسمقابلالوجوديفإسرائيلحبقاالعرتافعلىنصالذي1992سنةأوسلو
:حيددواأندونالسالم،مقابلاألرضمبدأوفقاملقاومةحركاتمبواجهةاألخريةتعهدوالفلسطينية
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منسياسيةوحركاتأنظمةحتييدإسرائيلوأمريكاواستطاعت؟يريدونسالمأيمقابليتحدثونأرضأيعن
السياسيةالواقعيةمنطقإىلاستندالذياالعتدالحمورتشكيليفجناحهابعداإلسرائيلي– العريبالصراعمعادلة

يفاملعتمدةللسالمالعربيةاملبادرةترسيميفجنحالذياحملورهذا،الساداتأنورالسابقاملصريالرئيسهلاروجاليت
إىلأدىالتسويةمسارإسرائيل،معاسرتاجتيكخيارالسالمرًمستاليتالعربيةللجامعة2002سنةبريوتقمة

السياسياالنقسامهوخمرجاتهأخطرمنكانالذيالعريبالعامليفاملقاومةدعاةوالتطبيعدعاةبنيالصراع
تمعداخلواالجتماعي ،ويفالوطينالتحررمشروعحسابعلىومعيشيةقانونيةبقضاوانشغالهالفلسطيينا

ماكذاتهالوقت هاالعربيةالدولا اإلداريوالفسادواإلرهابالعنفواملعيشةوغالءالبطالةمثلالداخليةبقضا
عاشتفاجلزائر،اإلقليميةالسياساتيفوسوروالعراقواجلزائرمصر:احملوريةالعربيةالدولغيابمعواملايل،
،2000غايةإىلالسياسيةواألزمةواملديونيةوالعنفاإلرهاببدخولاالنتخايباملسارتوقيفبعدالسوداءالعشرية
وصوالمثاألمريكيالحتاللمرورام1991منذاخلليجأزمةدخلوالعراق،ديفيدكامبمبعاهدةمكبلةومصر

احلربيفالدخولمثالسالممساريفوترددصعبةواجتماعيةاقتصاديةمتاعبيف،وسورالطائفياالحرتابإىل
,العريبالربيعانطالقبعداألهلية

اخلالقةالفوضىوصناعةاملزدوجاالحتواءنظرية-2
تااشتغلتاليتاألخرىاخلطة عامليديدكأكرباجلهاديالتكفرييالتيارتضخيمفهياملتحدةالوال

املتمثلاإلرهابعلىالكونيةاحلربعالن2001سبتمرب11يفنيويوركمدينةيفالربجنيضرببعدخصوصا
ا،القاعدةيف وتعليميةسياسيةضغوطوفرضأفغانستانوالعراقاحتاللخالهلامنقررتاليتالذريعةوهيوأخوا

يارهياهلجمةهذهنتائجأسوامنوكان،العربيةاملنطقةيفواإلرهابالعنفحملاربةوإعالمية بكلالعراقدولةا
ا بعدالعريبواخلليجاألوسطالشرقمنطقةيفوالشيعةالسنةبنيالطائفياالحرتابوحدوثوالشعبيةالرمسيةمؤسسا

إىلأدخلالذياألمر،الوطيناالستقاللاجنازقبلأمريكيبدعماحلكمإىلالوصولوكرديةشيعيةأحزابقبول
العتمادالدولةسيادةغيابويفسياسيتوافقبدوناحلكمإىلتصلكيف:هيجديدةنظريةالسياسيالقاموس

اليتاألزماتمنالثقيلةالرتكةإىلأضيفجديداواجتماعياسياسياشرخاأنيعينماوهو؟األجنيبالتدخلعلى
خلقعلىالعاملةأندكمارتناألسبقاألمريكيالسفريهلاروجاليتاملزدوجاالحتواءنظريةإىلاستناداألمةتعصف
تلك،2006بعدوفلسطنيوالسودانوأفغانستانالعراقيفحدثكماالواحدةالدولةداخلمتصارعةجبهات
السياسيالدعمتقدميمقابليفجهةمنالصراعطريفأحدعلىواحلصارالضغوطفرضعلىتقوماليتالنظرية

واملذهبيةالسياسيةالتشكيالتبنياالحرتابحالةأفرزماوهونيةجهةمناألخرللطرفواملعلومايتوالعسكري
لتايلوالفكريةوالعرقية .واألمةالدولةمستقبلسسجامعةمرجعيةصياغةعلىالقدرةالسياسيةاحلياةفقدانو

السياسياإلسالموعقدةالدميوقراطيةنشر-3
اإلنسانوحقوقالدميقراطيةبنشرلتبشرياألمريكيةاإلدارةواصلتبلاحلد،ذلكعنداألمريقفمل

حولدقيقاتشخيصااألمريكيةواألحباثالدراساتمراكزقدمتذلكقبلاالستبدادية،األنظمةأماماملزعومة
،واإلسالمالعربيةاحلكوماتإسالموهوالرمسياإلسالم:قوالبثالثيفمصنفةإلسالماملرتبطةالفكريةاالجتاهات
املفكرخلصوقد،اإلسالميةاحلركاتإسالموهوالسياسيواإلسالم،العربيةالشعوبإسالموهوالتقليدي
ااالجتماعيةوالعدالةاالقتصادجمايليفجنحتإذااإلسالميةاحلركاتأنبوزيتوأوزاألمريكي األنظمةددفإ

،مقبلةدميوقراطيةجتربةأييفالعربيةاملنطقةيفالقائمة
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عتبار وحقوقاحلريةغيابسجليفقامتامناخاتعتربكماالدوليةالصراعاتيفاملركزيةالقضيةهيفلسطنيقضيةو
ت،شجعتمصريهاتقريريفالشعوبحقواغتصاباإلنسان تاملتحدةالوال يفأمالفلسطنييفالتشريعيةاالنتخا

شكلعلىوالتوقيعللمفاوضاتالنهائيالوضعإىلالذهاباجلمناجلاريةالتسويةعمليةلدعمواسعةشعبيةقاعدةإجياد
حركةبفوز2006سنةالتوقعاتلكلمعاكسةالنتائجفجاءت،اجلديداألوسطالشرقنظاملتأسيسمتهيداالدولتني
غزةقطاعمصريكانمثومن،الفلسطيينالسياسيالنظاميفاألوىلالسياسيةالقوةأصبحتاليتمحاس-اإلسالميةاملقاومة
ضحيتهاراح2008ينايرشهرمنيوما22دامتاليتاألبيضالفسفورحربووالسياسياالقتصادياحلصارهوهاشم
املصريالنظاميقودهمكشوفإقليميتواطؤمعللقطاعاالقتصاديةالقدراتوالتحتيةالبنيةتدمريمعشهيدألفمنأكثر

.اإلنسانوحقوقالدميوقراطيةمشروعإلغاءالنهايةويفمبارك،حسيناملخلوعالرئيسبقيادة
احليويةواملصاحلاخلليج-5

العشرين،ارتبطالقرنمنالسبعينياتمرحلةخاللالنفطاستخراجمعاملتزامنالعريباخلليجدولقياممنذ
السكاينالتعدادوضعفالصحراويةالطبيعةشكلتكمااألمريكيلالقتصادحيويةكمصلحةملنطقةاألمريكيالوجود
االعسكريةقواعدهاأرستحيثوالنفوذاالستحواذيفاألمريكيةللسياسةمشجعةعواملالعشائريواحلكم األمنيةوخمابرا

ا وسورواجلزائرمصرمثلالعربيةاألحداثصناعةيفحموريةغربمنطقةاخلليجيالتعاونجملسظل،واالقتصاديةوشركا
2003العراقعلىاألمريكيةاحلربمثم1991للكويتالعراقيالغزومنذجليبشكلاملالحظةهذهوبرزت،والعراق

السائدةوالفكريةالسياسيةالثقافةإىليعودوالسبب،العريبالربيعزمنوأخرياغزةقطاععلىواحلربحلصارمرورام
أواخرمنذالقطريالدورأما،املتوفرةاملاليةالبحبوحةرغموالسياساتالبدائلصياغةعلىالقادرةالنخبةوغياب

الدولتركتهالذيالفراغمنطقةيفوالتحركالسعوديةالعربيةاململكةمعخليجياالتنافسمنطقعلىعملفقدالتسعينيات
.القطريةاخلارجيةالسياسةاجتاهواسعةوانتقاداتاالستفهامعالماتيطرحوناخلرباءمنكثريجعل،مماالعربيةاحملورية

التفكيكوسيناريوالعريبالربيع-6
األنظمةبنيالداخليالنزاعتفاقميفتتمثلمسبوقةغريمبرحلة2010عامأواخرمنذالعريبالعاملدولمتر

اخلطابمناخلاليةالقويةالشعبيةواملظاهراتاملدينالعصيانمنحالةإىلأدتالواسعةواجلماهريالقائمة
ابرؤسائهاكاملةأنظمةسقوطنتائجهاأوىلكانتاحلزيب،والتأطرياأليديولوجي األمنيةومباحثهاوأحزا
ا منكثريتشريكماالعريبالواقعيفالثوراتهذهوراءاحلقيقيةاألسبابتتلخصو،السياسيةومنظوما
:يليماإىلواألحباثالدراسات

تراجعوالشرائيةالقدرةوتدهوراملعيشةوغالءالسكنوأزمةالبطالةمثلواالجتماعيةاالقتصاديةاألوضاعتفاقم
.جعةحلولبروزدونوالعامليةاحملليةواالجتماعيةاالقتصاديةالتحوالتأمامالوسطىالطبقة
باملاليةاملافياوظهورالفسادانتشار الدولةمؤسساتوخنوراحلياةجماالتكافةيفالتسيريوسؤالعاماملالو

تمع .وا
استيعابعدمنتيجةاملستقبلآفاقوغيابالشبابمنواسعقطاعلدىاألملوفقدانواإلحباطليأسالشعور

م ممشكال .واإلنتاجوالقيادةواحلريةالعمليفاملشروعةوتطلعا
توغيابوالتغيرياإلصالحأمامالسياسياملناخانسداد املشاركةوغياباإلنسانحقوقوانتهاكاتالعامةاحلر

.السلطةعلىالسلميالتداولوانعداماحلكميفالسياسية
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تمعمشكالتحلوالتغيريعنوالنخبواحلركاتاألحزابعجز .ا
تفانالتغيرينظريةواملؤامرةنظريةبنيالثوراتهذهخلفيةحولوالتفاسرياآلراءاختفتمهما واألمنيةالسياسيةاالضطرا

أزمةحولاالستفهامعالماتواألسئلةمنالعديدتركاالنتقاليةاملرحلةتسيريعمليةرافقالذيالسياسيالتوافقوغياب
عمقالذياألمرالعريب،العامليفقامتمناخوصناعةالدميوقراطيالتحولعمليةإجهاضيفالغريبالدوروالداخليةالبنية

منكثريعنداخلاصةاملصلحةعلىالعامةاملصلحةتغليبعدمووالفكريواملذهيبالطائفيوالتقسيمالتفكيكعملية
والقسريالتهجريوالواحدالوطنأبناءبنيالعسكريةاملواجهاتنتائجهأخطركانتالفكريةوالنخبالسياسيةالقيادات
.للدولالذاتيةالقدراتوإضعافالالجئنيمعضلة

األمريكيةللسياسةالقادمة-7
مناملزيد:2014العريبالوطن(عنوانحتتاحليعبدوليدالدكتوراالسرتاتيجياخلبريقدمهاجديدةدراسةيف
الفكرصناعيراودالذياجلديدالتفكريمنها،مهمةنقاطإىلالدراسةخلصت،للدراساتاجلزيرةمركزنشرها)التفكك

تيفاالسرتاتيجي :األمريكيةاملتحدةالوال
بناءوإسرائيلأمنيضمنملالذياجلديداألوسطالشرقبناءاجتاهاألمريكيةالسياسةتقييموإعادةلفشلالشعور-

.الغربيةالسياسةمعتتماشىدميوقراطية
أمريكامنهعانتالذياإلرهاقبعدالعربيةاملنطقةيفاألمريكيالتوسعيفالنظرإعادةإىليدعوأمريكيفكريتيارتنامي-
.العسكريةالقواعدعلىاإلنفاقومتاعبأفغانستانوالعراقيف
أنالصنياستطاعتمابعدالطاقويواالستقاللالناعمةالقوةيفوالتفكريالعامليفاإلسرتاتيجيةاألقاليمترتيبحنوالتحول-

.أمريكافعلتكماواالقتصاديةالسياسيةوالضغوطالعسكريةالقوةاستخدامدونالعريبالعامليفضخمةاستثماراتحتقق
؟أينإىلالعريبالعامل-8

والثقايفالسياسيالغزوأن،إذنيببنمالكاملفكرانطقهامةنظريةلالستعمارقابليةهناكاستعمارأيقصةقبل
نفسركيف،املفاهيميوالنفسيوجهازوعالقاتناوأفكارعقولنالطبيعةحتميةنتيجةهوفراغنايفميتدالذيواإلعالمي

نفهمكيف؟العربيةاملنطقةيفالتشيعوسياساتإليراناملتصاعدالتارخييالدورنفهمكيف؟العربيةاجلامعةاملريضالدور
العاملقلبيفغزةقطاععلىجائرحصاريفرضكيف؟إسرائيلمعوالتطبيعالتسويةعمليةيفالفلسطينيةالسلطةدور

اإلرهابمنسوداءعشريةاجلزائرتعيشكيف؟حلولدونسنة50منألكثرالسودانيفالصراعيستدميكيف؟العريب
إسالمنايتحولكيف؟العريبالعامليفالعلميوالبحثالدميوقراطيةوالتنميةختلفنفسركيف؟التسعينياتخاللوالعنف
؟واإلرهابللعنفمصدرإىلاحلنيف
وتقييمدراسةإىلالعريبالعامليفالقراروصناعوالقلمالفكرأهلتستدعيوالتفكريللبحثمطروحةكثريةأسئلة
الشخصيةواملصاحلاإليديولوجيالصراعوجتاوزاألمةوالدولةلبناءسليمةقواعدوضعأردإذااملاضيالقرنمسرية

.قريبلناظرهغداوإن،الضيقةوالفئويةاحلزبيةو

7979 ISSN 2170-0796

تمعمشكالتحلوالتغيريعنوالنخبواحلركاتاألحزابعجز .ا
تفانالتغيرينظريةواملؤامرةنظريةبنيالثوراتهذهخلفيةحولوالتفاسرياآلراءاختفتمهما واألمنيةالسياسيةاالضطرا

أزمةحولاالستفهامعالماتواألسئلةمنالعديدتركاالنتقاليةاملرحلةتسيريعمليةرافقالذيالسياسيالتوافقوغياب
عمقالذياألمرالعريب،العامليفقامتمناخوصناعةالدميوقراطيالتحولعمليةإجهاضيفالغريبالدوروالداخليةالبنية

منكثريعنداخلاصةاملصلحةعلىالعامةاملصلحةتغليبعدمووالفكريواملذهيبالطائفيوالتقسيمالتفكيكعملية
والقسريالتهجريوالواحدالوطنأبناءبنيالعسكريةاملواجهاتنتائجهأخطركانتالفكريةوالنخبالسياسيةالقيادات
.للدولالذاتيةالقدراتوإضعافالالجئنيمعضلة

األمريكيةللسياسةالقادمة-7
مناملزيد:2014العريبالوطن(عنوانحتتاحليعبدوليدالدكتوراالسرتاتيجياخلبريقدمهاجديدةدراسةيف
الفكرصناعيراودالذياجلديدالتفكريمنها،مهمةنقاطإىلالدراسةخلصت،للدراساتاجلزيرةمركزنشرها)التفكك

تيفاالسرتاتيجي :األمريكيةاملتحدةالوال
بناءوإسرائيلأمنيضمنملالذياجلديداألوسطالشرقبناءاجتاهاألمريكيةالسياسةتقييموإعادةلفشلالشعور-

.الغربيةالسياسةمعتتماشىدميوقراطية
أمريكامنهعانتالذياإلرهاقبعدالعربيةاملنطقةيفاألمريكيالتوسعيفالنظرإعادةإىليدعوأمريكيفكريتيارتنامي-
.العسكريةالقواعدعلىاإلنفاقومتاعبأفغانستانوالعراقيف
أنالصنياستطاعتمابعدالطاقويواالستقاللالناعمةالقوةيفوالتفكريالعامليفاإلسرتاتيجيةاألقاليمترتيبحنوالتحول-

.أمريكافعلتكماواالقتصاديةالسياسيةوالضغوطالعسكريةالقوةاستخدامدونالعريبالعامليفضخمةاستثماراتحتقق
؟أينإىلالعريبالعامل-8

والثقايفالسياسيالغزوأن،إذنيببنمالكاملفكرانطقهامةنظريةلالستعمارقابليةهناكاستعمارأيقصةقبل
نفسركيف،املفاهيميوالنفسيوجهازوعالقاتناوأفكارعقولنالطبيعةحتميةنتيجةهوفراغنايفميتدالذيواإلعالمي

نفهمكيف؟العربيةاملنطقةيفالتشيعوسياساتإليراناملتصاعدالتارخييالدورنفهمكيف؟العربيةاجلامعةاملريضالدور
العاملقلبيفغزةقطاععلىجائرحصاريفرضكيف؟إسرائيلمعوالتطبيعالتسويةعمليةيفالفلسطينيةالسلطةدور

اإلرهابمنسوداءعشريةاجلزائرتعيشكيف؟حلولدونسنة50منألكثرالسودانيفالصراعيستدميكيف؟العريب
إسالمنايتحولكيف؟العريبالعامليفالعلميوالبحثالدميوقراطيةوالتنميةختلفنفسركيف؟التسعينياتخاللوالعنف
؟واإلرهابللعنفمصدرإىلاحلنيف
وتقييمدراسةإىلالعريبالعامليفالقراروصناعوالقلمالفكرأهلتستدعيوالتفكريللبحثمطروحةكثريةأسئلة
الشخصيةواملصاحلاإليديولوجيالصراعوجتاوزاألمةوالدولةلبناءسليمةقواعدوضعأردإذااملاضيالقرنمسرية

.قريبلناظرهغداوإن،الضيقةوالفئويةاحلزبيةو
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